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Reactie op uw advies over het beleidskader ‘WELzijn in Almere’ 

 

 

Geachte heer Jongejan, 

 

Op 26 februari 2021 ontvingen wij het advies van de Adviesraad Sociaal Domein 

(ASD) over het beleidskader ‘WELzijn in Almere’. Wij bedanken u en uw collega-

ASD-leden voor de inspanningen en betrokkenheid gedurende het afgelopen half 

jaar. Wij waarderen de samenwerking en hebben dan ook met interesse kennis- 

genomen van het uitgebrachte advies. Via deze brief reageren wij op de inhoud 

hiervan. 

 

De visie op welzijnswerk en de uitwerking hiervan 

In uw advies schrijft u dat u de visie op het welzijnswerk onderschrijft. De twee 

gekozen sporen (‘Almeerders aan zet’ en ‘Formele ondersteuning verminderen of 

voorkomen’) bieden wat u betreft ruimte voor initiatieven van Almeerders. Tegelijk 

vindt u dat de uitvoeringsvoorstellen en het financiële kader te veel zijn gericht op de 

korte termijn en op de huidige manier van uitvoeren. U adviseert om de twee sporen 

verder uit te werken in een beleidskader waarin de samenhang met andere beleids-

velden centraal staat. 

 

Reactie college: 

Het is goed om te horen dat u de gemeentelijke langetermijnvisie op het 

welzijnswerk steunt. Het klopt dat het welzijnskader ook eerste keuzes bevat voor de 

middellange en korte termijn. Deze komen enerzijds voort uit de behoeften die zijn 

opgehaald in de stad en uit verdiepende onderzoeken. Hier willen wij recht aan 

doen. Anderzijds zijn er scherpe financiële keuzes nodig om op tijd de taakstelling 

van € 1,5 miljoen in te vullen. 

 

De langetermijnvisie geven wij verder vorm met inwoners en organisaties in de stad. 

Samen gaan wij werken aan: 

• meer ruimte voor (initiatieven van) Almeerders. 

• de veranderende, meer dienstbare rol van professionals. 

• sterke wijknetwerken die samen bepalen wat nodig is. 

• samenwerking met andere beleidsterreinen gericht op passend aanbod voor 

Almeerders met een (lichte) ondersteuningsbehoefte. 

 

Feitelijk begint dit pas na de besluitvorming over het welzijnskader. Wij starten een 

traject in en met de stad om de langetermijnvisie in de praktijk te brengen. Dit 

traject loopt naast de uitvoering van de eerste concrete keuzes in het kader. 
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Het beleidsplan 2019-2022 ‘Anticiperen op wat nodig is’ en eventuele opvolgers 

hiervan in de komende jaren beschrijven de samenhang tussen verschillende 

beleidsterreinen. Het welzijnskader is een uitwerking van deelthema’s uit 

‘Anticiperen wat nodig is’. Desondanks laten wij ook in het welzijnskader zien welke 

verbindingen met andere thema’s er zijn en hoe wij sturen op samenhang en 

samenwerking in de uitvoering. Dit is namelijk van doorslaggevend belang om de 

ambities in het welzijnskader in de praktijk te brengen. 

 

Concrete inhoudelijke keuzes 

U schrijft dat u zich niet kunt vinden in het verlagen van de subsidies voor de 

Jeugdlanden, Poppodium De Meester en de buurtcentra. Ook de overheveling van 

de subsidie voor dagarrangementen naar het onderwijsachterstandenbeleid 

onderschrijft u niet. U ziet een risico dat de welzijnsfunctie verdwijnt. Bij de 

voorgenomen regeling voor ontmoetingsinitiatieven ziet u liever meerjarige subsidies 

om administratieve druk te voorkomen. U pleit voor professionele ondersteuning 

van initiatiefnemers en voor het zichtbaar maken van initiatieven. 

 
Reactie college: 
Het budget voor de Jeugdlanden blijft de komende jaren gelijk. Wel willen wij met 

de exploitant kijken naar de mogelijkheden van ruimere openingstijden zonder extra 

kosten. Wij willen namelijk dat Almeerders zoveel mogelijk gebruik kunnen maken 

van de faciliteiten die de stad biedt. Dit wil overigens niet zeggen dat het kinderwerk 

volledig verdwijnt bij de Jeugdlanden. Samen met de exploitant kijken wij hoe wij dit 

precies vormgeven. 
 
Bij speeltuin Speelhaven werken wij toe naar een situatie zonder sociaal beheer. Het 

uitgangspunt ‘Almeerders aan zet’ betekent bij Speelhaven dat het zo normaal 

mogelijk samen spelen voorop komt te staan. Dit in het vertrouwen dat dit ook kan 

zonder professionele begeleiding. 

 

Het overhevelen van subsidies naar andere beleidsterreinen doen wij alleen als dit 

inhoudelijk beter past dan de huidige situatie. De dagarrangementen bieden een 

laagdrempelig naschools programma voor kinderen die een extra steuntje in de rug 

nodig hebben om hun talenten te ontwikkelen. Wij betalen dit aanbod nu al voor het 

grootste deel uit rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden. Nu er meer 

rijksmiddelen voor onderwijsachterstanden beschikbaar zijn, is het mogelijk om de 

bijdrage vanuit welzijn over te hevelen. Het aanbod wordt hierdoor onveranderd 

voortgezet met het voordeel dat er geen bijdrage uit gemeentelijke budgetten meer 

nodig is. 

 

Poppodium De Meester is ontstaan vanuit een jongerenontmoetingsplek. Door de 

jaren heen hebben zij zich ontwikkeld tot een kernpodium met C-status. Daarbij 

zetten ze de afgelopen jaren ook nadrukkelijker in op het bereiken van een breder 

publiek. De overheveling naar het beleidsterrein Cultuur vinden wij daarom 

passend. 
  
U vindt dat wij niet zou moeten bezuinigen op de buurtcentra, maar de kosten zou 

moeten overhevelen naar Vastgoed. De kosten voor de buurtcentra uit 

welzijnsbudget gaan over het dagelijkse gebruik van de panden: gas, water, licht, 

schoonmaak en sociaal beheer. Wij vinden het logisch dat de gebruiker deze kosten 

draagt. De bezuiniging op de subsidie aan de buurtcentra loopt parallel aan het 

opzetten van een subsidieregeling voor (ontmoetings)initiatieven van inwoners. 

Hiermee blijven er laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken bestaan. 

Bij de financiering van ontmoetingsinitiatieven van inwoners hebben wij bewust 

gekozen voor subsidies per jaar. Het is voor het eerst dat er structureel geld 

beschikbaar komt voor dit type initiatieven. Dit komt tegemoet aan een grote wens 

van huidige initiatiefnemers die tot nu toe te maken hadden met incidentele 

bijdragen. 

 

Meerjarige subsidies leggen wat ons betreft een grote druk bij initiatiefnemers. Wij 

weten uit ervaring van het niet altijd lukt om initiatieven voor lange tijd voort te 

zetten. Bijvoorbeeld door verloop van vrijwilligers. Daarom stellen wij structureel 

geld beschikbaar en verstrekken wij dit budget liever per jaar.  
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Tegelijk willen wij zoveel mogelijk continuïteit bieden aan initiatiefnemers. Dit 

betekent dat wij gedurende het jaar in gesprek blijven over hoe het gaat. Wij 

bespreken dan ook tijdig of de initiatiefnemers hun initiatief in het volgende jaar 

willen voortzetten. Wij begrijpen uw zorg over het ontstaan van hoge administratieve 

lasten. Wij hebben daarom oog voor een zo soepel mogelijk proces. Het zichtbaar 

maken van initiatieven heeft hierbij ook zeker onze aandacht. Zoals wij ook 

aangeven in paragraaf 3.2.2 van het welzijnskader, zorgen wij samen met inwoners 

en organisaties dat de informatie bij elkaar komt en goed vindbaar is. 

 

Noodzakelijke financiële keuzes 

Tot slot gaat u in uw advies in op de financiële keuzes in het welzijnskader. U 

constateert dat de druk op het welzijnswerk (informeel en formeel) toeneemt. 

Daarom vindt u dat de gemeente niet moet korten op het welzijnsbudget. U schrijft 

dat er al sprake is van voortdurende bezuinigen, omdat het budget niet meegroeit 

met de groei van de stad. 

 

Reactie college: 
Wij delen uw mening dat de druk op het welzijnswerk toeneemt om verschillende 

redenen. Mensen wonen bijvoorbeeld steeds langer thuis. Bovendien houdt het 

welzijnsbudget inderdaad geen rekening met de groei van het inwoneraantal in 

bestaande en nieuwe gebieden. 

 

Wij begrijpen uw oproep om niet te bezuinigen op het welzijnswerk. Tegelijk vraagt 

de financiële positie van de gemeente op dit moment om scherpe keuzes, ook in het 

sociaal domein. Die keuzes hebben wij in het welzijnskader zorgvuldig afgewogen en 

zo gericht mogelijk ingezet. Deels verdwijnen er projecten, maar deels versnellen de 

keuzes ook het in de praktijk brengen van het uitgangspunt ‘Almeerders aan zet’. 

Wij kijken hierbij uit naar de voortzetting van de constructieve samenwerking met u 

en anderen. 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Almere, 

 

                         

 

 

de secretaris,    de burgemeester, 

R. Wielinga    F.M. Weerwind 


